
   

 

Nieuwsbrief oktober 2019 
 

 

IKC profielplannen 
 

 

De laatste IKC-nieuwsbrief verscheen in december 2017. Jammer, want deze 

werd door veel mensen binnen en buiten de gemeente Leeuwarden gelezen. 

Omdat we barsten van de informatie is deze nieuwsbrief rijkelijk gevuld. Om het 

in de toekomst actueler (en korter) te houden, word je vanaf oktober 2019 vier 

keer per jaar door ons op de hoogte gebracht.  

 

Deze eerste, hernieuwde editie is gevuld met gemeentelijke input. We hebben 

het hier over eenrichtingsverkeer dat niet past bij onze gezamenlijke IKC-

ontwikkeling. 

 

We nodigen iedereen dan ook uit om copy, nieuws, links of suggesties naar ons 

te sturen via ikc@leeuwarden.nl.  

 

  

 

Steunstructuur 12- 
 

De gemeente, kinderopvang en het primair onderwijs zijn de afgelopen tijd bezig 

geweest met het inrichten van de ‘steunstructuur 12-’. Dit is een pilot waarbij 

expertise in de vorm van jeugdondersteuners wordt toegevoegd aan het team 

van onderwijs en kinderopvang. Met als doel vanuit de IKC’s preventief 
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ondersteuning te bieden aan kinderen en ouders. 

 

Op IKC Franciscus, IKC de Weide en de Willem Alexanderschool (IKC in 

oprichting) doen we ervaring op met de nieuwe, onafhankelijke functie van 

jeugdondersteuner. Deze is 15 tot 22 uur per week te vinden is op het IKC. 

  

De jeugdondersteuners werken samen met het team van onderwijs en opvang, 

de sociaal werker en de jeugdverpleegkundigen. Zij zijn voor deze pilots tussen 

de 4 en 10 uur per week verbonden zijn aan een IKC. 

 

Deze ontwikkeling heeft kans van slagen doordat kinderopvang en onderwijs in 

onze gemeente al nauw samenwerken. Meer informatie (tekst en een filmpje) 

over de steunstructuur 12- vind je hier.  

 

  

 

Onderwijs-jeugd-zorg 
 

Ben jij geïnteresseerd in het thema onderwijs-jeugd-zorg? Bezoek dan de 

conferentie Onderwijs-Jeugd op 31 oktober. Meer informatie hierover kun je 

vinden op de website. 

 

Ook is er een interessant rapport geschreven met betrekking tot dit thema: ‘Met 

andere ogen’. 

 

Tien gemeenten/regio’s konden zich aanmelden om de adviezen uit dit rapport 

tot uitvoering te brengen. Gemeente Leeuwarden heeft zich aangemeld door 

steunstructuur 12- aan te dragen. Tijdens het congres op 31 oktober wordt 
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bekendgemaakt welke tien inspiratieregio’s zijn gekozen om met dit rapport te 

gaan werken. 

   

 

  

 

Studiereis 
 

 

We hebben inmiddels één binnenlandse studiereis én twee buitenlandse 

studiereizen, naar Berlijn en Stockholm, georganiseerd. Deze reizen waren 

inspirerend, lerend, verbindend en gezellig. 

  

Is er behoefte aan een volgende studiereis? Zo ja, waarheen? En welk thema 

heeft je interesse? Mailen kan naar ikc@leeuwarden.nl.  

 

  

 

Ruimte als 3e pedagoog 
 

Een ontwikkelingsgerichte inrichting van de ruimte van de kinderopvang draagt 

bij aan het welbevinden, de spelbetrokkenheid en de ontwikkeling van jonge 

kinderen. Ook kan de fysieke inrichting meehelpen aan het functioneren van de 

groep. 
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Daarom is in 2018/2019 een pilot uitgevoerd op vijf kinderopvang-locaties, met 

als thema: ruimte als 3e pedagoog. De uitkomsten waren positief. De gemeente 

Leeuwarden wil het bewust inrichten van ruimte dan ook blijven stimuleren door 

het bieden van een train-de-trainer opleiding voor pedagogisch specialisten, 

onderbouw-coördinatoren en/of intern begeleiders. 

  

Informatie over dit traject wordt in de maand november aan de betrokken 

organisaties verstrekt.  

 

  

 

Heldere processtappen voor- en 

vroegschoolse educatie 
 

 

Het proces van het verwijzen, plaatsen en deelnemen van een kind aan een 

programma voor voor- en vroegschoolse educatie (VVE) bestaat uit 

verschillende stappen. Om het proces en de verschillende stappen in beeld te 

krijgen en hier afspraken over te maken, worden twee bijeenkomsten 

georganiseerd. De bijeenkomsten worden begeleid door twee Lean-trainers van 

Veiligheidsregio Fryslân. De Lean-methodiek richt zich op efficiënter handelen. 

Jeugdverpleegkundigen, jeugdartsen, pedagogisch medewerkers, 

plaatsingsmedewerkers kinderopvang, gemeente en IKC-medewerkers zijn 

aanwezig bij de bijeenkomsten. 

 

Met dit traject willen we helder maken hoe het proces van toeleiden naar voor-

en vroegschoolse educatie verloopt, wie daarin welke actie uitzet en hoe we dit 

vastleggen. Dit moet leiden tot een streefbezoek van 90% van de 

doelgroepkinderen.  

 



  

 

Werkbezoeken IKC 
 

 

Veel professionals in onderwijs, opvang, sport, cultuur en gemeente dragen op 

de één of ander manier bij aan de IKC ontwikkeling. Deze professionals kregen 

het afgelopen schooljaar de gelegenheid om kennis te nemen van wat er in 

de Leeuwarder IKC’s zoal gebeurt. 

 

De IKC’s waren zeer creatief in het aanbieden van het 

kennismakingsprogramma. Dit varieerde van een volledig door kinderen 

verzorgd programma tot verhelderende presentaties. Veel IKC’s kregen meer 

aanmeldingen dan het gestelde maximumaantal van 15 personen. Deze 

bezoekers waren afkomstig uit verschillende organisaties, zoals: scholen, 

kinderopvang, IKC’s, GGD, Kunstkade, bibliotheek, BV sport, wethouders, 

raadsleden en ambtenaren. Ook van buiten de gemeente werd ingeschreven, 

bijvoorbeeld uit Harlingen, Tytsjerksteradiel en Schiermonnikoog. 

  

Zowel de IKC’s als de bezoekers hebben hun waardering uitgesproken voor de 

manier waarop (vaak ook letterlijk) een kijkje werd gegeven in de verschillende 

keukens van de 19 IKC‘s. Wat vooral opviel was hoe verschillend de IKC’s zich 

profileren en een aanbod op maat weten te realiseren.   

  

Ook voor het huidige schooljaar zijn IKC’s verplicht om een dergelijk 

werkbezoek te organiseren. Binnenkort kan er weer ingeschreven worden voor 

deze bezoeken. De uitnodigingen daarvoor worden begin oktober verstuurd.  

 

  



 

Subsidies Kansen voor Kinderen 
 

 

2019-2020 

In totaal hebben 22 IKC’s voor het schooljaar 2019-2020 subsidie ontvangen 

voor de (door)ontwikkeling van hun IKC. Het beschikbare budget voor de 

subsidieregeling Kansen voor Kinderen, voor dit schooljaar, is € 580.000. 

Omdat het totaal van de aanvragen aanzienlijk hoger was dan het beschikbare 

budget, moesten er prioriteiten gesteld en helaas gekort worden op een aantal 

aanvragen. 

  

De IKC-commissie constateert dat ruim 50 procent van de IKC’s behoorlijke 

vorderingen heeft gemaakt ten opzichte van de aanvragen voor 2018-2019. 

Positieve ontwikkelingen zijn onder andere de toename van het aantal IKC’s 

met een éénhoofdige aansturing en het invoeren van verplicht verlengde leertijd 

op meerdere IKC’s. Dit is een relatief hoog percentage, zeker gelet op het feit 

dat er in deze ronde ook een aantal nieuwe aanvragen waren. 

  

De euforie geldt echter niet over de hele breedte, zo vindt de commissie. Een 

aantal IKC’s moet in het huidige schooljaar vooruitgang boeken. Dit betreft 

vooral de integratie tussen school, kinderopvang en ouderbetrokkenheid. In 

enkele IKC’s wordt nog te veel vanuit de school geredeneerd en te weinig vanuit 

de eenheid van school en kinderopvang. 

 

2020-2021 

Op 21 november van 14.30 tot 15.30 uur vindt weer een informatieve 

bijeenkomst plaats over de subsidieregeling Kansen voor Kinderen 2020-2021. 

De regeling is, naar het nu lijkt, in grote lijnen hetzelfde als dit jaar. 

  

Om deze bijeenkomst bij te wonen kun je je vóór 1 november aanmelden bij 

bodes.kroes@leeuwarden.nl. Over de locatie ontvang je nog bericht. 

 Let op: Aanvragen voor het schooljaar 2020-2021 moeten voor 1 februari 

2020 zijn ingediend.  
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Vlekkenplan 
 

 

De vooruitgang van het ‘Vlekkenplan’ is nog in volle gang. De huidige stand van 

zaken is als volgt: 

  

IKC Prins Maurits 

Dit IKC komt op het huidige terrein van de Prins Mauritsschool. De foto 

hieronder (links) blikt terug op het moment dat de eerste paal werd geplaatst. 

Het pand, dat wordt gebouwd door PCBO en Sinne Kinderopvang, wordt na de 

herfstvakantie in gebruik genomen.   

 

 

  

IKC De Sprong Techum 

De Sprong wordt gebouwd door BMS en Sinne Kinderopvang (foto rechts), in 

de volop in ontwikkeling zijnde wijk Wiarda. Het IKC wordt na de kerstvakantie 

in gebruik genomen.  

 

IKC Sint Thomas 

Het bestaande schoolgebouw wordt momenteel uitgebreid. Tegelijkertijd is de 

verkeerssituatie rondom de school aangepast. Hierdoor kunnen het 

naastliggende pand van Sinne Kinderopvang en het kaatsveld, waar het IKC 

gebruik van maakt, beter en veiliger worden bereikt. 



  

IKC Trianova 

IKC Trianova is door Proloog en de Stichting Kinderopvang Friesland intern 

verbouwd, waarbij zowel de school als de kinderopvang een goede plek hebben 

gekregen. 

  

IKC De Sprong/Camminghaburen 

Deze locatie is eerst uitgebreid met een tijdelijke huisvesting die inmiddels in 

gebruik is genomen. Het bestaande schoolgebouw wordt nu aangepast tot IKC. 

  

IKC Professor Algra 

De interne verbouwing van dit IKC is nog in voorbereiding. 

  

IKC Eigen Wijs 

In het IKC Eigen Wijs komen naast de Stichting Kinderopvang Friesland ook 

basisschool De Wester en school voor speciaal basisonderwijs De Trilker. Het 

gebouw van De Trilker is inmiddels gedeeltelijk gesloopt. Binnenkort wordt 

gestart met de bouwwerkzaamheden. Het streven is dat het IKC voor de 

zomervakantie 2020 in gebruik wordt genomen. 

  

IKC Prins Constantijn 

Dit IKC is begonnen met de gedeeltelijke sloop van het huidige schoolgebouw. 

Na de sloop is de uitbreiding gestart. De eerste paal hiervoor is op 5 september 

de grond ingegaan. Het streven is dat het IKC, waarin Sinne Kinderopvang en 

de Prins Constantijnschool komen, voor de zomervakantie 2020 klaar is. 

 

IKC Oldenije 

IKC Oldenije is in de voorbereidingsfase. De huidige school wordt uitgebreid tot 

een netwerk-IKC. Qua ruimte lijkt het helaas niet mogelijk om de school en 

Sinne Kinderopvang op de huidige locatie te huisvesten. 

  

IKC Albertine Agnes 



 

Dit IKC krijgt vorm op de huidige locatie van de Albertine Agnesschool. PCBO 

en Sinne Kinderopvang zijn hier de partners. Tijdens de verbouwing wordt de 

school tijdelijk gehuisvest in het pand van de OBS de Wester. Deze locatie komt 

namelijk vrij zodra IKC Eigen Wijs van start gaat.  

 

  

 

Activiteiten milieu en groen 
 

Oesterzwammen 

De eerste actie was al gauw dit jaar. Nog voor de zomervakantie konden 

scholen zich aanmelden voor één of meer growkits voor de kweek van 

oesterzwammen op koffiedik. De vraag was groot en bedroeg veel meer dan de 

75 emmertjes die we ter beschikking hadden. De emmertjes met kweek zijn 

afgelopen weken uitgedeeld. 26 september heeft Michiel de Groot van Fryslân 

Fungies een interessante uitleg gegeven over de kweek van oesterzwammen. 

Zo komen duurzaamheid, circulaire economie en gezonde voeding bij elkaar. 

Deze actie is mogelijk gemaakt door de sector economische zaken. 

 

Wedstrijd lekkerste recept 

Aan deze kweek is ook een wedstrijd verbonden. De groep die het lekkerste 

recept opstuurt krijgt een workshop van Willem Schaafsma, top kok van onder 

ander Eindeloos. De kinderen gaan vegetarische gerechten maken. Uiteraard 

wordt er biologisch gekookt. En mogen ze het zelf opeten. Ook deze actie is 

mogelijk gemaakt door de sector economische zaken. 

 

Paddenstoelenexcursie 

Dit jaar is het weer mogelijk op paddenstoelenexcursie te gaan. Levende 

encyclopedie Gilberto Squizzato van de buitendienst neemt de kinderen mee in 

de wondere wereld van paddenstoelen. Dit is mogelijk zolang er paddenstoelen 

zijn.  



 

Aanmelden kan bij alie.valkema@leeuwarden.nl. 

 

Tiny Forest 

De gemeente Leeuwarden heeft een bijdrage van Postcodeloterij gekregen voor 

het realiseren van een drietal Tiny Forest. Dit gaat om kleine bossen ter grote 

van een tennisbaan. Het eerste bos(je) komt bij de nieuwbouw van het IKC 

Prins Maurits. Voor de andere twee Tiny Forests zoeken we nog een geschikte 

plek. We werken met een puntenlijst waar naast biodiversiteit ook aandacht is 

voor armoede en stenige omgeving. Van alle kandidaten krijgt degene die het 

hoogst scoort het bos.  

 

Bij interesse kun je een bericht sturen naar alie.valkema@leeuwarden.nl.   

 

  

 

Evaluatie 
 

 

De gemeente Leeuwarden heeft sinds 2011 de ontwikkeling van IKC’s op veel 

manieren gestimuleerd. Met als resultaat dat er op dit moment bijna 30 IKC’s in 

ontwikkeling zijn.  

 

In het najaar gaat de gemeente het tot nu toe gevoerde IKC-beleid evalueren, in 

nauw overleg met de schoolbesturen en kinderopvangorganisaties. Bekeken 

wordt of het nodig is het huidige IKC-beleid bij te stellen. In de eerste helft van 

2020 zal dat duidelijk moeten zijn. Het gaat hier om zaken als de kwaliteit en 

meerwaarde, de financiering, ouderbetrokkenheid, organisatie en doorgaande 

leer- en ontwikkelingslijnen van IKC‘s.    
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Agenda 
 

 

Overzicht van belangrijke data  

 

 

Datum Onderwerp Contact 

31 oktober Conferentie Onderwijs-Jeugd 

Meer informatie: www.vo-

raad.nl/bijeenkomsten/conferentie-

onderwijs-jeugd 

Oktober 
Ontvangst uitnodigingen voor 

werkbezoek IKC 
  

21 

november 

Informatieve bijeenkomst over 

de subsidieregeling Kansen 

voor Kinderen 2020-2021. 

Aanmelden vóór 1 november: 

bodes.kroes@leeuwarden.nl 

November 

Informatie ‘Ruimte als 3e 

pedagoog wordt verstrekt aan 

betrokken organisaties 

  

31 januari 

Deadline aanvraag subsidies 

Kansen voor Kinderen 2020-

2021 

  

 

 

  

 

Nieuwsbrief ontvangen 
 

 

Ken jij mensen die deze nieuwsbrief ook willen ontvangen? Stuur ze dan door 

naar onze website.  

  

  

 

Gemeente Leeuwarden 

Oldehoofsterkerkhof 2 

8900 JA Leeuwarden 

 

  

 

058 233 28 02 

ikc@leeuwarden.nl 

http://www.ikc-leeuwarden.nl/ 
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